
 

Kedves Cserkészek! 

2017. május 13-án nagy ünnepre készül a nemesvámosi katolikus közösség. Éppen 100 évvel ezelőtt, 1917. 

május 13-án tapasztalták a kis fatimai pásztorgyerekek Máriának, mindannyiunk égi édesanyjának első 

jelenését. Ez a jelenés a XX. század történetére nagy hatást gyakorolt. Mi nemesvámosiak erről a jelenésről 

neveztük el épülő templomunkat és már 14 éve működő közösségi házunkat. Éppen ezért erre a napra 

időzítettük épülő templomunk 2016. év végén megöntött és ez év elején elkészült három új harangjának 

felszentelését. 

A harangszentelés nagyon nagy ünnep egy közösség életében, hiszen nem mást jelent, mint az élni akarás 

kifejeződését, a hit iránti elkötelezettséget. Az, hogy nem egy, hanem egyből három új haranggal ékesítjük fel 

még épülő templomunkat, egész egyszerűen különleges kegyelem, világviszonylatban is ritka esemény. Egy 

harang nem egy-tíz, húsz vagy ötven évre készül. Egy harang életét százévekben mérik. Az, hogy tanúja lehetsz 

ennek a falu életében történelmi eseménynek, Isten ajándéka. Ha részt vettél a toronyünnepünkön és láttad 

égbe emelni az új templom toronysisakját, azt valószínűleg szülőként és nagyszülőként is emlegetni fogod. Az, 

hogy a harang felszentelésén jelen voltál, azt pedig még gyermekeid leszármazottai is büszkén fogják mesélni 

sok évtizeden, talán évszázadon át! 

A harang felszentelése május 13-án du. 5 órakor kezdődik a Fatima-ház előtt, rossz idő esetén pedig bent a 

templomban. A felszentelési ünneplés folyamán a harang híres megöntője,Gombos Miklós úr munkatársaival 

felszereli az új harangokat, hogy az ünneplés végén már mindannyian halljuk megkondulni Isten dicsőségére és 

közösségünk büszkeségére. 

Nagy szeretettel hívunk és várunk ünnepelni! Kérlek, ha nincs más szereped, ami más öltözetet igényel, 

egyenruhában érkezz legkésőbb ½ 5-re, hogy tudj még segíteni az előkészületekben! Sokatok segítő kezére is 

szükség van ahhoz, hogy minden a legnagyobb rendben menjen! Az ünnep utáni elpakolásban nagyon számítok 

a segítségetekre! Kérlek benneteket, hogy segítsetek! 

Az ünneplést megelőző naptól Judit néni, mint a Magyarországi Fatima-világapostolás elnöke 24 órás rózsafüzér 

imádságot szervezett. A 24 óra leforgása alatt számtalan ember, szomszédos település közösségei érkeznek az 

új templomba egy-egy órára imádkozni. Ha teheted, Te is térj be egy időre, hogy ilyen módon is készülj az 

ünnepre! 

Ha bárkinek bármilyen kérdése, kérése van, keressen bizalommal a +36302048883-as telefonszámon! 

Jó munkát!  

 

Nemesvámos, 2017. május 11. Gere Dávid Márk cs. st. 
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